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राज्यात वळजेची तूट किती आणण िा? 

मषाराष्ट्र राज्य जन्माऱा आल्यापाशून राज्यात वळजेची तूट नव्षती. कििं बषुना आपऱी ळीज 
ननर्मिती समता िायम गरजेपेसा जास्त राहषऱी आषे. म्षणजेच तूट षोण्याच ेिारणच नाषी!  

 

िशे ते पषा... 
 

आपल्यािड ेअशणार् या ळीज ननर्मिती शिंचािंची िायिसमता ळाढळल्याश तूट भरुन ननघायऱा 
मोठा षातभार ऱागेऱ. तरी पण ऊजािमिंत्री नळनळीन ळीज ननर्मिती प्रिल्प जाषीर िरणेच 
अधिि पशिंत िरतात! याच ेिारण शळाांना हात आषेच!  

 
 

या हटप्पणीत: 
 

१. राज्याची एिूण ननर्मिती समता, प्रत्यस ननर्मिती आणण मागणी किती? 

२. राज्यािड ेअशऱेऱी एिूण ळीज ळ मागणी  
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१. राज्याची एिूण निर्मिती ऺमता, प्रत्यऺ निर्मिती आणण मागणी 
२००७-०८ मध्ये वळजचेी उपऱब्िता ९१०१ MW षोती आणण िमाऱ मागणी १७,४८९ MW षोती (तक्ता 
१). म्षणजेच एिूण तटू शािारण ८००० MW इतिी षोती. 
 

खाऱीऱ तक्त्याळरुन अशे हिशनू येत ेिी राज्यात ननमािण षोणारी ळीज षी समतपेसेा िायमच खूप 
िमी राहषऱी आषे. मात्र अऱीिडच्या िालात ननर्मिती समता ळ प्रत्यस ननर्मिती यातऱा फरि षा 
प्रमाणाबाषेर ळाढऱा आषे. आपऱी गरजषी ननर्मिती समतपेेसा २०००-०१ पयांत िमी षोती, ती २००१-०२ 
मिे ननर्मिती समतपेसेा ळाढऱी. तटू पहषल्यापाशनू अशनूषी आपल्याऱा जाणळऱी ती याच ळवािपाशनू.    

 

तक्ता १: निर्मिती ऺमता, प्रत्यऺ निर्मिती ि मागणी - तुऱिा 

 
शिंिभि १: Mahagenco (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf)  
 

टीप:  

१. राज्याच्या ळीज ननर्मिती समतेत (ऱाऱ रिंग) शिंचबिंि ननर्मिती िें द्रात (Captive Power Plants) षोणारी 
ळीज िरऱी नाषी. 

२. आयतात हिऱेऱी शिंख्या षी ळीज ननर्मितीची िायिसमता िाखळतात. उिा. १९६१-६२ शाऱी ७७० MW ळीज 
ननर्मितीची समता अशताना राज्य फक्त ४१५ MW ळीज ननर्मिती िरायच,े म्षणजेच आपऱी ळीज 
ननर्मिती िायिसमता षी ५४% षोती. या आिडळेारीत खाशगी ििं पन्यािंची ळीज ननर्मिती िरऱेऱी 
अशल्यामुले िायिसमता बरी हिशत आषे. 

2007-08 1990-91 1980-81 1970-71 1961-62 2000-01 

66% 
52% 57% 51% 54% 55% 

http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf
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२. राज्यािड ेअसऱेऱी एिूण िीज ि मागणी 
 

राज्यािड ेउपऱब्ि अशऱेल्या शळि वळजेचा हषऴबे जर िेऱा तर आपऱी गरज एिूण ननर्मिती 
समतेपेसा ििीच जास्त नव्षती. २००४-५ मिे या िोन्षीतऱा फरि शळाांत िमी झाऱा. 
 

तक्ता २: राज्याऱा उपऱब्ध असऱेऱी एिूण िीज ि मागणी 

 
शिंिभि १ ळ २: Mahagenco (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf) 

 

टीप:  

१. या तक्त्यात िाखळऱेऱी राज्याची ळीज ननर्मिती समता = मषाजेनिो + ररऱायन्श + टाटा + िाभोल + 
तारापूर + राज्यातऱी शिंचबिंि ळीज ननर्मिती िें द्र + इतर स्त्रोतािंमिून (अपारिंपाररि) र्मलणारी ळीज + 
िें द्रािडून र्मलणारी ळीज. 

 

मग शासि िीज निर्मिती िें द्ाांची िायिऺमता िाढिण्यासाठी पुरेसे प्रयत् ि 

िा िरत िाही? 
 
 
 
 
 

http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf
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शिंिभि १ 

Mahagenco (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf) 
 

http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf
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शिंिभि २ 

Mahagenco (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf) 

http://www.mahagenco.in/genstats/data2005-n.pdf

